A
VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
117 18 Praha 1, Jungmannova 32/25

ãíslo
smlouvy:

HALALI, v‰eobecná poji‰Èovna, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 25,
PSâ 117 18, Iâ 60192402, zapsaná v obchodním rejstﬁíku vedeném
u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloÏka 2224, zastoupená
Ing. Antonínem StibÛrkem, ﬁeditelem poji‰Èovny (dále jen poji‰Èovna)

registraãní
ãíslo:

a
Jméno .......................................................................................... Pﬁíjmení/Práv. os. ...................................................................................................................
nar. ........................................................................... r.ã. / Iâ .......................................................................................................................................................
bytem/sídlo ....................................................................................................................................................................................................................................
(dále jen poji‰tûn˘)
adresa poji‰Èované vûci .................................................................................................................................................................................................................
uzavírají
v souladu se „V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami VPPM 2004” pro poji‰tûní movit˘ch a nemovit˘ch vûcí, zaslan˘mi Ministerstvu financí âR pod ã.j.
Ha/190/2004 a „V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami VPPO 2004” pro poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu, zaslan˘mi Ministerstvu financí âR pod ã.j.
Ha/188/2004, se zákonem o poji‰Èovnictví, zákonem o pojistné smlouvû a pﬁíslu‰n˘mi ustanoveními obãanského zákoníku v platném znûní

POJISTNOU SMLOUVU pro tyto druhy poji‰tûní:
A.
B.
C.
D.

âást I.
Poji‰tûní pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení vûcí Ïivelní událostí
Poji‰tûní pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení vûcí vodou unikající z vodovodních zaﬁízení
Poji‰tûní pro pﬁípad odcizení vûci krádeÏí nebo loupeÏí
Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãana – vlastníka, drÏitele, nájemce nebo správce
nemovitosti

âást II.
BliÏ‰í podrobnosti pro jednotlivé druhy poji‰tûní jsou dohodnuty na zadní stranû ve smluvním
ujednání této smlouvy, jinak platí pro vzájemné vztahy pﬁíslu‰né „V‰eobecné pojistné podmínky”,
resp. pﬁíslu‰ná ustanovení obãanského zákoníku a zákona o pojistné smlouvû.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

âást III.
Pojistné a jeho placení, poji‰tûné vûci
Povinnost platit pojistné vzniká k datu poãátku poji‰tûní.
Pro úhrady pojistného lze sjednat ãtvrtletní, pololetní nebo roãní období bûÏného roku. V pﬁípadû zmûny hodnoty poji‰tûného majetku, pﬁípadnû nákupu dal‰ích movit˘ch vûcí k poji‰tûnému souboru je poji‰tûn˘ povinen nahlásit poji‰Èovnû pﬁedmûtné zmûny do konce
ãtvrtletí ve kterém byl majetek poﬁízen, respektive nakoupen, nesplnûní této povinnosti má
dÛsledky v tom, Ïe se dodateãnû poﬁízen˘ majetek nestává souãástí poji‰tûného souboru.
Pojistné bude poji‰tûn˘ poukazovat na úãet poji‰Èovny ãíslo 129307-011/0100 u KB Praha 1. Variabilní symbol platby je ãíslo pojistné smlouvy. Bude-li poji‰tûn˘ v prodlení s úhradou jednotliv˘ch splátek, zavazuje se zaplatit poji‰Èovnû smluvní pokutu ve v˘‰i 10% z dluÏné
ãástky.
Poji‰Èovna má právo v souvislosti se zmûnami podmínek, rozhodn˘ch pro stanovení v˘‰e pojistného, upravit novû v˘‰i pojistného ke dni jeho splatnosti. Poji‰Èovna je povinna novû
stanovenou v˘‰i pojistného sdûlit poji‰tûnému nejpozdûji ve lhÛtû 6 t˘dnÛ pﬁed jeho splatností.
Pokud poji‰tûn˘ s touto úpravou nebude souhlasit, musí svÛj nesouhlas sdûlit poji‰Èovnû
písemnû do jednoho mûsíce po obdrÏení jejího sdûlení. Tím poji‰tûní zanikne dnem splatnosti
novû stanoveného pojistného.
Poji‰Èovna je oprávnûna ovûﬁit si správnost stanovení v˘‰e pojistného. Za tím úãelem je
oprávnûna provést prohlídku poji‰tûné vûci a vyÏádat si od poji‰tûného potﬁebné doklady,
informace a vysvûtlení.
Bylo-li sjednáno poji‰tûní souboru movit˘ch vûcí, vztahuje se poji‰tûní i na vûci, které se staly
souãástí tohoto souboru po uzavﬁení pojistné smlouvy. Vûci, které pﬁestaly b˘t souãástí
souboru, pﬁestávají b˘t poji‰tûny. Jinak ustanovení tohoto odstavce platí také o vûcech, které
sice nejsou ve vlastnictví poji‰tûného, ale poji‰tûn˘ je mÛÏe na základû oprávnûní uÏívat,
a jsou téÏe povahy jako vûci, které tvoﬁí poji‰tûn˘ soubor.

âást IV.
Povinnosti poji‰tûného
1. Povinností poji‰tûného je zejména:
a) oznamovat poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu v‰echny zmûny, které bûhem trvání
poji‰tûní nastanou ve skuteãnostech, za kter˘ch byla pojistná smlouva uzavﬁena,
b) oznámit poji‰Èovnû, Ïe uzavﬁel pro poji‰tûné vûci dal‰í poji‰tûní proti témuÏ pojistnému
nebezpeãí a souãasnû sdûlit jméno poji‰Èovny a v˘‰i pojistné ãástky,
c) ﬁádnû se starat o poji‰tûné vûci, zejména je udrÏovat v dobrém technickém stavu,
d) poji‰tûné vûci pouÏívat pouze k v˘robcem stanovenému úãelu,
e) netrpût poru‰ování povinností, jemu zákonem, nebo pojistn˘mi podmínkami uloÏen˘ch, ze
strany tﬁetích osob,
f) oznamovat orgánÛm policie kaÏdou událost, která vznikla za okolností, vzbuzujících

podezﬁení z trestného ãinu nebo pokusu o nûj, byla-li zpÛsobena ‰koda vût‰í neÏ
Kã 1 000,–, zejména uvést údaje o v‰ech vûcech, které byly odcizeny nebo pachatelem pﬁi
ãinu po‰kozeny nebo zniãeny,
g) postupovat po vzniku pojistné události tak, aby se její rozsah nebo následky nezvût‰ovaly,
h) bez zbyteãného odkladu, od okamÏiku zji‰tûní pojistné události, tuto písemnû poji‰Èovnû
oznámit, dát o ní pravdivé informace a uvést, zda mu vzniklo právo na plnûní z téÏe
pojistné události,
i) podat dÛkaz o vzniku a rozsahu pojistné události,
j) pﬁedloÏit na poÏádání poji‰Èovny potﬁebné doklady, t˘kající se pojistné události a umoÏnit
jí poﬁízení kopií,
k) vyãkat s opravou vûci, po‰kozené pojistnou událostí nebo s odstraÀováním zbytkÛ vûci na
pokyn poji‰Èovny, pokud nebylo nutné z bezpeãnostních, hygienick˘ch nebo jin˘ch
váÏn˘ch dÛvodÛ zaãít s opravou nebo odstraÀováním zbytkÛ dﬁíve, pﬁiãemÏ je povinen
zajistit prÛkaznost existence uveden˘ch dÛvodÛ,
l) zabezpeãit vÛãi jinému právo na náhradu ‰kody, zpÛsobené pojistnou událostí nebo jiné
obdobné právo, zejména podat reklamaci, je-li k tomu poji‰tûn˘ v dÛsledku pojistné
události oprávnûn,
m) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu po oznámení pojistné události nebo v˘platû
plnûní, Ïe se na‰la ztracená nebo odcizená vûc, které se pojistná událost t˘ká, a vrátit
poji‰Èovnû její plnûní po odeãtení pﬁimûﬁen˘ch nákladÛ na pﬁípadnou opravu této vûci,
jsou-li nutné k odstranûní závad, které vznikly v dobû, kdy byl zbaven moÏností s vûcí
nakládat, nejménû v‰ak to, co schválí poji‰Èovna jako prodejní cenu vûci,
n) pﬁi pojistné události i kdykoliv po ní zabránit bezdÛvodnému obohacení se, napﬁ. pﬁijetím
dal‰ích plnûní nebo umoÏnûním jeho poskytnutí jinému.
2. Nesplnûní kterékoli z povinností uveden˘ch v pﬁedchozím odstavci písm. a), b), d), e), l), n)
zbavuje poji‰Èovnu povinnosti poskytnout plnûní. Zjistí-li poji‰Èovna takové nesplnûní aÏ po
v˘platû pojistného plnûní, má právo na jeho vrácení.

1.

2.
3.

4.

5.

âást V.
Závûreãná ustanovení
Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve tﬁech stejnopisech, jeden pro poji‰tûného a dva pro
poji‰Èovnu. Její platnost konãí podle ustanovení odst. 4) ãást III. nebo v˘povûdí v souladu se
zákonem o pojistné smlouvû.
Jinak pojistná smlouva mÛÏe zaniknout:
a) v˘povûdí smluvní strany do dvou mûsícÛ po uzavﬁení smlouvy, pro tento pﬁípad je
v˘povûdní lhÛta osmidenní a jejím uplynutím poji‰tûní zanikne,
b) v˘povûdí ze strany poji‰Èovny i poji‰tûného, která bude uãinûna nejpozdûji do 3 mûsícÛ od
oznámení pojistné události. V tomto pﬁípadû poji‰tûní skonãí po uplynutí jednoho mûsíce
od doruãení v˘povûdi. Pokud v˘povûì dal poji‰tûn˘, náleÏí poji‰Èovnû pojistné do konce
pojistného období, v nûmÏ k pojistné události do‰lo,
c) poji‰tûní zaniká rovnûÏ tím, Ïe pojistné za první pojistné období nebude zaplaceno do tﬁí
mûsícÛ anebo za dal‰í pojistné období nebylo zaplaceno do ‰esti mûsícÛ po jeho splatnosti.
TotéÏ platí, byla-li zaplacena jen ãást pojistného.
Poji‰tûní mÛÏe dále zaniknout písemnou dohodou smluvních stran.
JestliÏe poji‰Èovna v souladu s ustanoveními zákona o pojistné smlouvû odmítne plnit pro vûdomé
poru‰ení povinnosti poji‰tûného pravdivû a úplnû odpovûdût na písemné dotazy poji‰Èovny,
poji‰tûní zanikne rovnûÏ k datu odmítnutí. Zaplacené bûÏné pojistné poji‰Èovna nevrací.
Pojistné se stanoví podle sazebníku pojistného. Pojistnou událostí se rozumí událost, ke které
do‰lo na území âeské republiky. V‰echny platby uãinûné v souvislosti s poji‰tûním podle této
smlouvy budou placeny v ãeské mûnû.
Poji‰tûní poãíná dnem ................................... 200......... Pojistná smlouva nab˘vá úãinnosti
podpisem smluvních stran v ãásti ã. VI. této smlouvy.

A) Poji‰tûní pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení vûci Ïivelní událostí
(Ujednává se, Ïe poji‰Èovna je povinna plnit teprve tehdy, jestliÏe plnûní z jedné pojistné události pﬁev˘‰í Kã 1.000,–)
Poji‰tûní se vztahuje na
a) nemovitosti – stavby zdûné a ostatní (poj. sazba: u zdûn˘ch staveb 1,5‰, u ostatních staveb 3‰)

b) vûci movité – soubor tûchto vûcí – mrtv˘ nebo Ïiv˘ inventáﬁ (poj. sazba 4‰) – u strojÛ a elektroniky uveìte typ, v˘r. ãíslo a pojistnou ãástku

B) Poji‰tûní pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení vûci vodou z vodovodních zaﬁízení
(Ujednává se, Ïe poji‰Èovna je povinna plnit teprve tehdy, jestliÏe plnûní z jedné pojistné události pﬁev˘‰í Kã 500,–)

Poji‰tûní se vztahuje na
a) stavby (poj. sazba 0,8‰)

b) movité vûci nebo jejich soubor (poj. sazba 2,5‰) – u strojÛ a elektroniky uveìte typ, v˘r. ãíslo a pojistnou ãástku

C) Poji‰tûní pro pﬁípad odcizení vûci
Poji‰tûní se vztahuje na
a) vûci movité, soubor tûchto vûcí, mrtv˘ inventáﬁ a souãásti staveb (poj. sazba 5‰)
u strojÛ, elektroniky uveìte typ, v˘r. ãíslo a pojistnou ãástku; u souãástí stavby uveìte rozsah, popis a pojistnou ãástku souãásti stavby

b) soubor Ïivého inventáﬁe (poj. sazba 20‰)

D) Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãana – vlastníka, drÏitele, správce nebo nájemce nemovitosti
Poji‰tûní se vztahuje na
a) nemovitosti o v˘mûﬁe zastavûné plochy do 135 m2 (pojistné viz smluvní ujednání, resp. sazebník pojistného)

b) nemovitosti o v˘mûﬁe zastavûné plochy více jak 135 m2 (pojistné viz smluvní ujednání, resp. sazebník pojistného)

SEZNAM POJIŠŤOVANÝCH BUDOV A STAVEB, SITUAČNÍ NÁČRT
obj.
čís.

název
objektu

rok
poř.

místo
pojištění

provedení
nosných
konstrukcí
A, B, C

krytina
nehořlavá,
hořlavá
N, H

počet
podlaží

rozměry v metrech
délka

šířka

výška

nadz.

poznámka

podz.

SITUAČNÍ NÁČRT

A – ODOLNÉ PROTI POŽÁRU
nosné konstrukce stavby, včetně stropu jsou provedeny z nehořlavých materiálů:
například zdivo nad 25 cm tloušťky, betonové a železobetonové prefabrikáty, kovové
konstrukce chráněné protipožárními obklady, nebo nástřiky.
B – ČÁSTEČNĚ ODOLNÉ PROTI POŽÁRU
nosné konstrukce stavby, včetně stropu, jsou provedeny z méně odolných materálů,
nebo jsou částečně chráněny proti požáru: například zdivo do 25 cm tlouštky, kovové
konstrukce nechráněné protipožárními obklady, nebo nástřiky, dřevěné konstrukce
chráněné protipožárními obklady, nástřiky, nebo omítkou.
C – NEODOLNÉ PROTI POŽÁRU
všechny ostatní stavby, které neodpovídají provedení A nebo B.
JDE-LI O KOMBINACI KONSTRUKCÍ:
uvažuje se převažující provedení.
PROVEDENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY:
N – krytina nehořlavá – tašky pálené, betonové, eternit, břidlice, plech, sklo.
H – krytina hořlavá – dřevo, plasty, živičné povlaky, sláma, rákos.

V ........................................ dne: .............. 200 ...... vypracoval: ..........................

âást VI.

Rekapitulace pojistného
A) Ïivelní poji‰tûní ............................................................................................. Kã

C) poji‰tûní pro pﬁípad odcizení ................................................................... Kã

B) poji‰tûní ‰kod vodou z vodovodního zaﬁízení ............................................... Kã

D) poji‰tûní odpovûdnosti ............................................................................. Kã

pojistné celkem ....................................................................................................................................................................................................................................... Kã

Pro placení pojistného se sjednávají tato období ãtvrtletní, pololetní, roãní do ...............................................................................................................................................
V ................................................................... dne ...................................................

V ................................................................... dne ...................................................

..................................................................................................................................
poji‰Èovna

..........................................................................................................................
poji‰tûn˘ / pojistník

Pﬁíkazník / agent ãíslo ........................................................................................................................................................................................................................................

B
VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
117 18 Praha 1, Jungmannova 32/25

ãíslo
smlouvy:

HALALI, v‰eobecná poji‰Èovna, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 25,
PSâ 117 18, Iâ 60192402, zapsaná v obchodním rejstﬁíku vedeném
u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloÏka 2224, zastoupená
Ing. Antonínem StibÛrkem, ﬁeditelem poji‰Èovny (dále jen poji‰Èovna)

registraãní
ãíslo:

a
Jméno .......................................................................................... Pﬁíjmení/Práv. os. ...................................................................................................................
nar. ........................................................................... r.ã. / Iâ .......................................................................................................................................................
bytem/sídlo ....................................................................................................................................................................................................................................
(dále jen poji‰tûn˘)
adresa poji‰Èované vûci .................................................................................................................................................................................................................
uzavírají
v souladu se „V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami VPPM 2004” pro poji‰tûní movit˘ch a nemovit˘ch vûcí, zaslan˘mi Ministerstvu financí âR pod ã.j.
Ha/190/2004 a „V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami VPPO 2004” pro poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu, zaslan˘mi Ministerstvu financí âR pod ã.j.
Ha/188/2004, se zákonem o poji‰Èovnictví, zákonem o pojistné smlouvû a pﬁíslu‰n˘mi ustanoveními obãanského zákoníku v platném znûní

POJISTNOU SMLOUVU pro tyto druhy poji‰tûní:
A.
B.
C.
D.

âást I.
Poji‰tûní pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení vûcí Ïivelní událostí
Poji‰tûní pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení vûcí vodou unikající z vodovodních zaﬁízení
Poji‰tûní pro pﬁípad odcizení vûci krádeÏí nebo loupeÏí
Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãana – vlastníka, drÏitele, nájemce nebo správce
nemovitosti

âást II.
BliÏ‰í podrobnosti pro jednotlivé druhy poji‰tûní jsou dohodnuty na zadní stranû ve smluvním
ujednání této smlouvy, jinak platí pro vzájemné vztahy pﬁíslu‰né „V‰eobecné pojistné podmínky”,
resp. pﬁíslu‰ná ustanovení obãanského zákoníku a zákona o pojistné smlouvû.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

âást III.
Pojistné a jeho placení, poji‰tûné vûci
Povinnost platit pojistné vzniká k datu poãátku poji‰tûní.
Pro úhrady pojistného lze sjednat ãtvrtletní, pololetní nebo roãní období bûÏného roku. V pﬁípadû zmûny hodnoty poji‰tûného majetku, pﬁípadnû nákupu dal‰ích movit˘ch vûcí k poji‰tûnému souboru je poji‰tûn˘ povinen nahlásit poji‰Èovnû pﬁedmûtné zmûny do konce
ãtvrtletí ve kterém byl majetek poﬁízen, respektive nakoupen, nesplnûní této povinnosti má
dÛsledky v tom, Ïe se dodateãnû poﬁízen˘ majetek nestává souãástí poji‰tûného souboru.
Pojistné bude poji‰tûn˘ poukazovat na úãet poji‰Èovny ãíslo 129307-011/0100 u KB Praha 1. Variabilní symbol platby je ãíslo pojistné smlouvy. Bude-li poji‰tûn˘ v prodlení s úhradou jednotliv˘ch splátek, zavazuje se zaplatit poji‰Èovnû smluvní pokutu ve v˘‰i 10% z dluÏné
ãástky.
Poji‰Èovna má právo v souvislosti se zmûnami podmínek, rozhodn˘ch pro stanovení v˘‰e pojistného, upravit novû v˘‰i pojistného ke dni jeho splatnosti. Poji‰Èovna je povinna novû
stanovenou v˘‰i pojistného sdûlit poji‰tûnému nejpozdûji ve lhÛtû 6 t˘dnÛ pﬁed jeho splatností.
Pokud poji‰tûn˘ s touto úpravou nebude souhlasit, musí svÛj nesouhlas sdûlit poji‰Èovnû
písemnû do jednoho mûsíce po obdrÏení jejího sdûlení. Tím poji‰tûní zanikne dnem splatnosti
novû stanoveného pojistného.
Poji‰Èovna je oprávnûna ovûﬁit si správnost stanovení v˘‰e pojistného. Za tím úãelem je
oprávnûna provést prohlídku poji‰tûné vûci a vyÏádat si od poji‰tûného potﬁebné doklady,
informace a vysvûtlení.
Bylo-li sjednáno poji‰tûní souboru movit˘ch vûcí, vztahuje se poji‰tûní i na vûci, které se staly
souãástí tohoto souboru po uzavﬁení pojistné smlouvy. Vûci, které pﬁestaly b˘t souãástí
souboru, pﬁestávají b˘t poji‰tûny. Jinak ustanovení tohoto odstavce platí také o vûcech, které
sice nejsou ve vlastnictví poji‰tûného, ale poji‰tûn˘ je mÛÏe na základû oprávnûní uÏívat,
a jsou téÏe povahy jako vûci, které tvoﬁí poji‰tûn˘ soubor.

âást IV.
Povinnosti poji‰tûného
1. Povinností poji‰tûného je zejména:
a) oznamovat poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu v‰echny zmûny, které bûhem trvání
poji‰tûní nastanou ve skuteãnostech, za kter˘ch byla pojistná smlouva uzavﬁena,
b) oznámit poji‰Èovnû, Ïe uzavﬁel pro poji‰tûné vûci dal‰í poji‰tûní proti témuÏ pojistnému
nebezpeãí a souãasnû sdûlit jméno poji‰Èovny a v˘‰i pojistné ãástky,
c) ﬁádnû se starat o poji‰tûné vûci, zejména je udrÏovat v dobrém technickém stavu,
d) poji‰tûné vûci pouÏívat pouze k v˘robcem stanovenému úãelu,
e) netrpût poru‰ování povinností, jemu zákonem, nebo pojistn˘mi podmínkami uloÏen˘ch, ze
strany tﬁetích osob,
f) oznamovat orgánÛm policie kaÏdou událost, která vznikla za okolností, vzbuzujících

podezﬁení z trestného ãinu nebo pokusu o nûj, byla-li zpÛsobena ‰koda vût‰í neÏ
Kã 1 000,–, zejména uvést údaje o v‰ech vûcech, které byly odcizeny nebo pachatelem pﬁi
ãinu po‰kozeny nebo zniãeny,
g) postupovat po vzniku pojistné události tak, aby se její rozsah nebo následky nezvût‰ovaly,
h) bez zbyteãného odkladu, od okamÏiku zji‰tûní pojistné události, tuto písemnû poji‰Èovnû
oznámit, dát o ní pravdivé informace a uvést, zda mu vzniklo právo na plnûní z téÏe
pojistné události,
i) podat dÛkaz o vzniku a rozsahu pojistné události,
j) pﬁedloÏit na poÏádání poji‰Èovny potﬁebné doklady, t˘kající se pojistné události a umoÏnit
jí poﬁízení kopií,
k) vyãkat s opravou vûci, po‰kozené pojistnou událostí nebo s odstraÀováním zbytkÛ vûci na
pokyn poji‰Èovny, pokud nebylo nutné z bezpeãnostních, hygienick˘ch nebo jin˘ch
váÏn˘ch dÛvodÛ zaãít s opravou nebo odstraÀováním zbytkÛ dﬁíve, pﬁiãemÏ je povinen
zajistit prÛkaznost existence uveden˘ch dÛvodÛ,
l) zabezpeãit vÛãi jinému právo na náhradu ‰kody, zpÛsobené pojistnou událostí nebo jiné
obdobné právo, zejména podat reklamaci, je-li k tomu poji‰tûn˘ v dÛsledku pojistné
události oprávnûn,
m) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu po oznámení pojistné události nebo v˘platû
plnûní, Ïe se na‰la ztracená nebo odcizená vûc, které se pojistná událost t˘ká, a vrátit
poji‰Èovnû její plnûní po odeãtení pﬁimûﬁen˘ch nákladÛ na pﬁípadnou opravu této vûci,
jsou-li nutné k odstranûní závad, které vznikly v dobû, kdy byl zbaven moÏností s vûcí
nakládat, nejménû v‰ak to, co schválí poji‰Èovna jako prodejní cenu vûci,
n) pﬁi pojistné události i kdykoliv po ní zabránit bezdÛvodnému obohacení se, napﬁ. pﬁijetím
dal‰ích plnûní nebo umoÏnûním jeho poskytnutí jinému.
2. Nesplnûní kterékoli z povinností uveden˘ch v pﬁedchozím odstavci písm. a), b), d), e), l), n)
zbavuje poji‰Èovnu povinnosti poskytnout plnûní. Zjistí-li poji‰Èovna takové nesplnûní aÏ po
v˘platû pojistného plnûní, má právo na jeho vrácení.

1.

2.
3.

4.

5.

âást V.
Závûreãná ustanovení
Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve tﬁech stejnopisech, jeden pro poji‰tûného a dva pro
poji‰Èovnu. Její platnost konãí podle ustanovení odst. 4) ãást III. nebo v˘povûdí v souladu se
zákonem o pojistné smlouvû.
Jinak pojistná smlouva mÛÏe zaniknout:
a) v˘povûdí smluvní strany do dvou mûsícÛ po uzavﬁení smlouvy, pro tento pﬁípad je
v˘povûdní lhÛta osmidenní a jejím uplynutím poji‰tûní zanikne,
b) v˘povûdí ze strany poji‰Èovny i poji‰tûného, která bude uãinûna nejpozdûji do 3 mûsícÛ od
oznámení pojistné události. V tomto pﬁípadû poji‰tûní skonãí po uplynutí jednoho mûsíce
od doruãení v˘povûdi. Pokud v˘povûì dal poji‰tûn˘, náleÏí poji‰Èovnû pojistné do konce
pojistného období, v nûmÏ k pojistné události do‰lo,
c) poji‰tûní zaniká rovnûÏ tím, Ïe pojistné za první pojistné období nebude zaplaceno do tﬁí
mûsícÛ anebo za dal‰í pojistné období nebylo zaplaceno do ‰esti mûsícÛ po jeho splatnosti.
TotéÏ platí, byla-li zaplacena jen ãást pojistného.
Poji‰tûní mÛÏe dále zaniknout písemnou dohodou smluvních stran.
JestliÏe poji‰Èovna v souladu s ustanoveními zákona o pojistné smlouvû odmítne plnit pro vûdomé
poru‰ení povinnosti poji‰tûného pravdivû a úplnû odpovûdût na písemné dotazy poji‰Èovny,
poji‰tûní zanikne rovnûÏ k datu odmítnutí. Zaplacené bûÏné pojistné poji‰Èovna nevrací.
Pojistné se stanoví podle sazebníku pojistného. Pojistnou událostí se rozumí událost, ke které
do‰lo na území âeské republiky. V‰echny platby uãinûné v souvislosti s poji‰tûním podle této
smlouvy budou placeny v ãeské mûnû.
Poji‰tûní poãíná dnem ................................... 200......... Pojistná smlouva nab˘vá úãinnosti
podpisem smluvních stran v ãásti ã. VI. této smlouvy.

C
VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
117 18 Praha 1, Jungmannova 32/25

ãíslo
smlouvy:

HALALI, v‰eobecná poji‰Èovna, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 25,
PSâ 117 18, Iâ 60192402, zapsaná v obchodním rejstﬁíku vedeném
u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloÏka 2224, zastoupená
Ing. Antonínem StibÛrkem, ﬁeditelem poji‰Èovny (dále jen poji‰Èovna)

registraãní
ãíslo:

a
Jméno .......................................................................................... Pﬁíjmení/Práv. os. ...................................................................................................................
nar. ........................................................................... r.ã. / Iâ .......................................................................................................................................................
bytem/sídlo ....................................................................................................................................................................................................................................
(dále jen poji‰tûn˘)
adresa poji‰Èované vûci .................................................................................................................................................................................................................
uzavírají
v souladu se „V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami VPPM 2004” pro poji‰tûní movit˘ch a nemovit˘ch vûcí, zaslan˘mi Ministerstvu financí âR pod ã.j.
Ha/190/2004 a „V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami VPPO 2004” pro poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu, zaslan˘mi Ministerstvu financí âR pod ã.j.
Ha/188/2004, se zákonem o poji‰Èovnictví, zákonem o pojistné smlouvû a pﬁíslu‰n˘mi ustanoveními obãanského zákoníku v platném znûní

POJISTNOU SMLOUVU pro tyto druhy poji‰tûní:
A.
B.
C.
D.

âást I.
Poji‰tûní pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení vûcí Ïivelní událostí
Poji‰tûní pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení vûcí vodou unikající z vodovodních zaﬁízení
Poji‰tûní pro pﬁípad odcizení vûci krádeÏí nebo loupeÏí
Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãana – vlastníka, drÏitele, nájemce nebo správce
nemovitosti

âást II.
BliÏ‰í podrobnosti pro jednotlivé druhy poji‰tûní jsou dohodnuty na zadní stranû ve smluvním
ujednání této smlouvy, jinak platí pro vzájemné vztahy pﬁíslu‰né „V‰eobecné pojistné podmínky”,
resp. pﬁíslu‰ná ustanovení obãanského zákoníku a zákona o pojistné smlouvû.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

âást III.
Pojistné a jeho placení, poji‰tûné vûci
Povinnost platit pojistné vzniká k datu poãátku poji‰tûní.
Pro úhrady pojistného lze sjednat ãtvrtletní, pololetní nebo roãní období bûÏného roku. V pﬁípadû zmûny hodnoty poji‰tûného majetku, pﬁípadnû nákupu dal‰ích movit˘ch vûcí k poji‰tûnému souboru je poji‰tûn˘ povinen nahlásit poji‰Èovnû pﬁedmûtné zmûny do konce
ãtvrtletí ve kterém byl majetek poﬁízen, respektive nakoupen, nesplnûní této povinnosti má
dÛsledky v tom, Ïe se dodateãnû poﬁízen˘ majetek nestává souãástí poji‰tûného souboru.
Pojistné bude poji‰tûn˘ poukazovat na úãet poji‰Èovny ãíslo 129307-011/0100 u KB Praha 1. Variabilní symbol platby je ãíslo pojistné smlouvy. Bude-li poji‰tûn˘ v prodlení s úhradou jednotliv˘ch splátek, zavazuje se zaplatit poji‰Èovnû smluvní pokutu ve v˘‰i 10% z dluÏné
ãástky.
Poji‰Èovna má právo v souvislosti se zmûnami podmínek, rozhodn˘ch pro stanovení v˘‰e pojistného, upravit novû v˘‰i pojistného ke dni jeho splatnosti. Poji‰Èovna je povinna novû
stanovenou v˘‰i pojistného sdûlit poji‰tûnému nejpozdûji ve lhÛtû 6 t˘dnÛ pﬁed jeho splatností.
Pokud poji‰tûn˘ s touto úpravou nebude souhlasit, musí svÛj nesouhlas sdûlit poji‰Èovnû
písemnû do jednoho mûsíce po obdrÏení jejího sdûlení. Tím poji‰tûní zanikne dnem splatnosti
novû stanoveného pojistného.
Poji‰Èovna je oprávnûna ovûﬁit si správnost stanovení v˘‰e pojistného. Za tím úãelem je
oprávnûna provést prohlídku poji‰tûné vûci a vyÏádat si od poji‰tûného potﬁebné doklady,
informace a vysvûtlení.
Bylo-li sjednáno poji‰tûní souboru movit˘ch vûcí, vztahuje se poji‰tûní i na vûci, které se staly
souãástí tohoto souboru po uzavﬁení pojistné smlouvy. Vûci, které pﬁestaly b˘t souãástí
souboru, pﬁestávají b˘t poji‰tûny. Jinak ustanovení tohoto odstavce platí také o vûcech, které
sice nejsou ve vlastnictví poji‰tûného, ale poji‰tûn˘ je mÛÏe na základû oprávnûní uÏívat,
a jsou téÏe povahy jako vûci, které tvoﬁí poji‰tûn˘ soubor.

âást IV.
Povinnosti poji‰tûného
1. Povinností poji‰tûného je zejména:
a) oznamovat poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu v‰echny zmûny, které bûhem trvání
poji‰tûní nastanou ve skuteãnostech, za kter˘ch byla pojistná smlouva uzavﬁena,
b) oznámit poji‰Èovnû, Ïe uzavﬁel pro poji‰tûné vûci dal‰í poji‰tûní proti témuÏ pojistnému
nebezpeãí a souãasnû sdûlit jméno poji‰Èovny a v˘‰i pojistné ãástky,
c) ﬁádnû se starat o poji‰tûné vûci, zejména je udrÏovat v dobrém technickém stavu,
d) poji‰tûné vûci pouÏívat pouze k v˘robcem stanovenému úãelu,
e) netrpût poru‰ování povinností, jemu zákonem, nebo pojistn˘mi podmínkami uloÏen˘ch, ze
strany tﬁetích osob,
f) oznamovat orgánÛm policie kaÏdou událost, která vznikla za okolností, vzbuzujících

podezﬁení z trestného ãinu nebo pokusu o nûj, byla-li zpÛsobena ‰koda vût‰í neÏ
Kã 1 000,–, zejména uvést údaje o v‰ech vûcech, které byly odcizeny nebo pachatelem pﬁi
ãinu po‰kozeny nebo zniãeny,
g) postupovat po vzniku pojistné události tak, aby se její rozsah nebo následky nezvût‰ovaly,
h) bez zbyteãného odkladu, od okamÏiku zji‰tûní pojistné události, tuto písemnû poji‰Èovnû
oznámit, dát o ní pravdivé informace a uvést, zda mu vzniklo právo na plnûní z téÏe
pojistné události,
i) podat dÛkaz o vzniku a rozsahu pojistné události,
j) pﬁedloÏit na poÏádání poji‰Èovny potﬁebné doklady, t˘kající se pojistné události a umoÏnit
jí poﬁízení kopií,
k) vyãkat s opravou vûci, po‰kozené pojistnou událostí nebo s odstraÀováním zbytkÛ vûci na
pokyn poji‰Èovny, pokud nebylo nutné z bezpeãnostních, hygienick˘ch nebo jin˘ch
váÏn˘ch dÛvodÛ zaãít s opravou nebo odstraÀováním zbytkÛ dﬁíve, pﬁiãemÏ je povinen
zajistit prÛkaznost existence uveden˘ch dÛvodÛ,
l) zabezpeãit vÛãi jinému právo na náhradu ‰kody, zpÛsobené pojistnou událostí nebo jiné
obdobné právo, zejména podat reklamaci, je-li k tomu poji‰tûn˘ v dÛsledku pojistné
události oprávnûn,
m) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu po oznámení pojistné události nebo v˘platû
plnûní, Ïe se na‰la ztracená nebo odcizená vûc, které se pojistná událost t˘ká, a vrátit
poji‰Èovnû její plnûní po odeãtení pﬁimûﬁen˘ch nákladÛ na pﬁípadnou opravu této vûci,
jsou-li nutné k odstranûní závad, které vznikly v dobû, kdy byl zbaven moÏností s vûcí
nakládat, nejménû v‰ak to, co schválí poji‰Èovna jako prodejní cenu vûci,
n) pﬁi pojistné události i kdykoliv po ní zabránit bezdÛvodnému obohacení se, napﬁ. pﬁijetím
dal‰ích plnûní nebo umoÏnûním jeho poskytnutí jinému.
2. Nesplnûní kterékoli z povinností uveden˘ch v pﬁedchozím odstavci písm. a), b), d), e), l), n)
zbavuje poji‰Èovnu povinnosti poskytnout plnûní. Zjistí-li poji‰Èovna takové nesplnûní aÏ po
v˘platû pojistného plnûní, má právo na jeho vrácení.

1.

2.
3.

4.

5.

âást V.
Závûreãná ustanovení
Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve tﬁech stejnopisech, jeden pro poji‰tûného a dva pro
poji‰Èovnu. Její platnost konãí podle ustanovení odst. 4) ãást III. nebo v˘povûdí v souladu se
zákonem o pojistné smlouvû.
Jinak pojistná smlouva mÛÏe zaniknout:
a) v˘povûdí smluvní strany do dvou mûsícÛ po uzavﬁení smlouvy, pro tento pﬁípad je
v˘povûdní lhÛta osmidenní a jejím uplynutím poji‰tûní zanikne,
b) v˘povûdí ze strany poji‰Èovny i poji‰tûného, která bude uãinûna nejpozdûji do 3 mûsícÛ od
oznámení pojistné události. V tomto pﬁípadû poji‰tûní skonãí po uplynutí jednoho mûsíce
od doruãení v˘povûdi. Pokud v˘povûì dal poji‰tûn˘, náleÏí poji‰Èovnû pojistné do konce
pojistného období, v nûmÏ k pojistné události do‰lo,
c) poji‰tûní zaniká rovnûÏ tím, Ïe pojistné za první pojistné období nebude zaplaceno do tﬁí
mûsícÛ anebo za dal‰í pojistné období nebylo zaplaceno do ‰esti mûsícÛ po jeho splatnosti.
TotéÏ platí, byla-li zaplacena jen ãást pojistného.
Poji‰tûní mÛÏe dále zaniknout písemnou dohodou smluvních stran.
JestliÏe poji‰Èovna v souladu s ustanoveními zákona o pojistné smlouvû odmítne plnit pro vûdomé
poru‰ení povinnosti poji‰tûného pravdivû a úplnû odpovûdût na písemné dotazy poji‰Èovny,
poji‰tûní zanikne rovnûÏ k datu odmítnutí. Zaplacené bûÏné pojistné poji‰Èovna nevrací.
Pojistné se stanoví podle sazebníku pojistného. Pojistnou událostí se rozumí událost, ke které
do‰lo na území âeské republiky. V‰echny platby uãinûné v souvislosti s poji‰tûním podle této
smlouvy budou placeny v ãeské mûnû.
Poji‰tûní poãíná dnem ................................... 200......... Pojistná smlouva nab˘vá úãinnosti
podpisem smluvních stran v ãásti ã. VI. této smlouvy.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ dle VPPM 2004
Poji‰tûní pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení vûci Ïivelní událostí

1.

2.
3.
4.

Rozsah poji‰tûní
âl. 1
Z poji‰tûní pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení vûci nahodilou Ïivelní událostí vzniká
poji‰tûnému právo na plnûní, jestliÏe poji‰tûná vûc byla po‰kozena nebo zniãena:
a) poÏárem,
b) v˘buchem,
c) bezprostﬁedním úderem blesku,
d) vichﬁicí,
e) povodní nebo záplavou,
f) krupobitím,
g) sesouváním pÛdy, zﬁícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zﬁícením lavin,
h) pádem stromÛ nebo stoÏárÛ,
i) zemûtﬁesením poãínaje 6. stupûm MCS.
Je-li poji‰tûna budova, je právo na plnûní také tehdy, byla-li ‰koda na ní zpÛsobena
tíhou snûhu nebo námrazy.
Za nahodilou Ïivelní událost se povaÏuje i taková Ïivelní událost, která nastala
úmysln˘m jednáním osoby, odli‰né od poji‰tûného.
Právo na plnûní vzniká také tehdy, byla-li poji‰tûná vûc odcizena nebo ztracena
v pﬁímé souvislosti se Ïivelní událostí, která nastala bûhem trvání poji‰tûní.

âl. 2
Poji‰tûní se nevztahuje na Ïivelní události, vzniklé následkem jadern˘ch rizik.

1.
2.

3.
4.

5.

Plnûní poji‰Èovny
âl. 3
Vzniklo-li poji‰tûnému právo na plnûní, je poji‰Èovna povinna vyplatit mu ãástku,
vypoãtenou podle dal‰ích ustanovení tûchto smluvních ujednání.
Právo na plnûní má poji‰tûn˘ do 15-dnÛ po skonãení ‰etﬁení, nutného ke zji‰tûní
rozsahu povinnosti plnit. NemÛÏe-li b˘t ‰etﬁení skonãeno do jednoho mûsíce od
prokázání vzniku a rozsahu pojistné události, je poji‰Èovna povinna poskytnout
poji‰tûnému na poÏádání pﬁimûﬁenou zálohu.
Je-li vypoãtená ãástka vy‰‰í neÏ sjednaná pojistná ãástka je poji‰Èovna povinna
vyplatit poji‰tûnému nejv˘‰e sjednanou pojistnou ãástku.
Plnûní poji‰Èovny, které je omezeno pojistnou ãástkou podle odstavce 3 tohoto
ãlánku, je poji‰Èovna oprávnûna sníÏit za podmínek, uveden˘ch v obãanském
zákoníku a zákonu o pojistné smlouvû.
Vzniklo-li právo na plnûní z pojistné události, kterou byla postiÏena stavba, je poji‰Èovna
povinna vyplatit ãástku, která odpovídá pﬁimûﬁen˘m nákladÛm na opravu nebo na znovuzﬁízení této stavby. Za pﬁimûﬁen˘ náklad na opravu nebo znovuzﬁízení po‰kozené stavby

6.
7.

8.

9.

nebo její ãásti se povaÏuje náklad, vypoãten˘ poji‰Èovnou pﬁi respektování pravidel
stanoven˘ch právními pﬁedpisy s pﬁihlédnutím k opotﬁebení a obvyklé cenové úrovni.
âástku, vypoãítanou podle odst. 5), sníÏí o cenu pﬁípadn˘ch upotﬁebiteln˘ch zbytkÛ
po‰kozen˘ch nebo zniãen˘ch ãástí stavby.
Vzniklo-li právo na plnûní z pojistné události, kterou byla postiÏena vûc movitá, je
poji‰Èovna povinna vyplatit ãástku ve v˘‰i ceny, kterou mûla vûc bezprostﬁednû pﬁed
pojistnou událostí. Tuto ãástku sníÏí o cenu pﬁípadn˘ch upotﬁebiteln˘ch zbytkÛ. Bylali vûc movitá po‰kozena tak, Ïe ji nelze opravou uvést do pﬁede‰lého stavu nebo bylali zniãena, ztracena nebo odcizena, je poji‰Èovna povinna vyplatit ãástku ve v˘‰i ceny,
kterou mûla vûc bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí. Tuto ãástku sníÏí o cenu
pﬁípadn˘ch upotﬁebiteln˘ch zbytkÛ vûci.
Cenu, kterou mûla vûc bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí, urãí poji‰Èovna nebo
osoba poji‰Èovnou k tomu povûﬁená tak, Ïe od ceny nové vûci stejného nebo
podobného druhu a srovnateln˘ch vlastností, která platila v dobû pojistné události,
odeãte ãástku, vyjadﬁující opotﬁebení, pﬁípadnû jiné znehodnocení poji‰tûné vûci,
které vzniklo pﬁed pojistnou událostí. Nelze-li urãit cenu podle cenov˘ch pﬁedpisÛ,
urãí cenu odhadem poji‰Èovna nebo osoba k tomu povûﬁená.
T˘ká-li se pojistná událost vûci umûlecké nebo historické ceny, sbírky, penûz, vkladní
nebo ‰ekové kníÏky, platební karty, ceniny, cenného papíru ãi obdobného dokumentu
je poji‰Èovna povinna plnit nejv˘‰e do ãástky Kã 5.000,– na jednu vûc, sbírku,
penûÏní ãástku nebo zneuÏití cenného dokumentu.

Zvlá‰tní pﬁípady plnûní
âl. 4
1. Uãinil-li poji‰tûn˘ opatﬁení, která mohl vzhledem k okolnostem k pﬁípadu povaÏovat za
nutná k odvrácení bezprostﬁednû hrozící pojistné události nebo ke zmírnûní jejich
následkÛ, je poji‰Èovna povinna poskytnout mu plnûní odpovídající nákladÛm, které na
takové opatﬁení poji‰tûn˘ vynaloÏil, byly-li úmûrné cenû zachraÀované poji‰tûné vûci.
2. Poji‰Èovna je povinna poskytnout plnûní odpovídající nákladÛm, které byl poji‰tûn˘
z dÛvodÛ bezpeãnostních, hygienick˘ch nebo z jiného veﬁejného zájmu povinen
vynaloÏit na odklizení zbytkÛ poji‰tûné vûci, která byla po‰kozena nebo zniãena
pojistnou událostí. To neplatí jestliÏe se jedná o nároky na náhradu ‰kody tﬁetí osoby
proti poji‰tûnému.
3. Poji‰Èovna neposkytuje plnûní k úhradû nákladÛ vynaloÏen˘ch na obvyklou údrÏbu
nebo o‰etﬁování poji‰tûné vûci.
V Praze dne 26. 4. 2004
Ing. Antonín StibÛrek
pﬁedseda pﬁedstavenstva

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ dle VPPM 2004
Poji‰tûní pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení vûci vodou z vodovodních zaﬁízení
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3.

4.
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2.
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4.

5.

Rozsah poji‰tûní
âl. 1
Z poji‰tûní pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení vûci vodou z vodovodních zaﬁízení
vzniká právo na plnûní, byla-li poji‰tûná vûc po‰kozena nebo zniãena:
a) vodou, unikající z vodovodních zaﬁízení nebo nádrÏí,
b) vodou, unikající z dovádûcího potrubí (s vylouãením de‰Èového, vedeného vnû budovy),
c) kapalinou nebo párou, unikající z ústﬁedního, etáÏového, dálkového topení nebo
solárního systému.
Je-li takto poji‰tûna budova, vzniká právo na plnûní i za po‰kození pﬁívodního potrubí
vodovodního zaﬁízení, odvádûcího potrubí nebo potrubí ãi topn˘ch tûles ústﬁedního,
etáÏového nebo dálkového topení, do‰lo-li k nûmu pﬁetlakem kapaliny nebo páry
nebo zamrznutím vody.
Pro úãely poji‰tûní se pﬁivádûcím potrubím vody rozumûjí nejen rozvody uvnitﬁ budovy,
ale i pﬁipojovací potrubí, které slouÏí poji‰tûné budovû a je ve vlastnictví poji‰tûného.
Právo na plnûní vzniká tehdy, byla-li poji‰tûná vûc po‰kozena, zniãena, odcizena
nebo ztracena v pﬁímé souvislosti s událostí, uvedenou v odst. 1. nebo 2., pokud
nastala bûhem trvání poji‰tûní.
Právo na plnûní není, jestliÏe kotle ústﬁedního, etáÏového nebo dálkového topení,
armatury a zaﬁízení pﬁipojená na potrubí, byly po‰kozeny nebo zniãeny jinak, neÏ
z nich unikající kapalinou nebo párou.

stanoven˘ch právními pﬁedpisy s pﬁihlédnutím k opotﬁebení a obvyklé cenové úrovni.
6. âástku, vypoãítanou podle odst. 5), sníÏí o cenu pﬁípadn˘ch upotﬁebiteln˘ch zbytkÛ
po‰kozen˘ch nebo zniãen˘ch ãástí stavby.
7. Vzniklo-li právo na plnûní z pojistné události, kterou byla postiÏena vûc movitá, je
poji‰Èovna povinna uhradit pﬁimûﬁen˘ náklad na její opravu, a to aÏ do v˘‰e, odpovídající
cenû, kterou mûla vûc bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí. Tuto ãástku sníÏí o cenu
pﬁípadn˘ch upotﬁebiteln˘ch zbytkÛ. Byla-li vûc movitá po‰kozena tak, Ïe ji nelze
opravou uvést do pﬁede‰lého stavu nebo byla-li zniãena, ztracena nebo odcizena, je
poji‰Èovna povinna vyplatit ãástku ve v˘‰i ceny, kterou mûla vûc bezprostﬁednû pﬁed
pojistnou událostí. Tuto ãástku sníÏí o cenu pﬁípadn˘ch upotﬁebiteln˘ch zbytkÛ vûci.
8. Cenu, kterou mûla vûc bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí, urãí poji‰Èovna nebo
osoba poji‰Èovnou k tomu povûﬁená tak, Ïe od ceny nové vûci stejného nebo
podobného druhu a srovnateln˘ch vlastností, která platila v dobû pojistné události,
odeãte ãástku, vyjadﬁující opotﬁebení, pﬁípadnû jiné znehodnocení poji‰tûné vûci,
které vzniklo pﬁed pojistnou událostí. Nelze-li cenu urãit podle cenov˘ch pﬁedpisÛ,
urãí cenu odhadem poji‰Èovna nebo osoba k tomu povûﬁená.
9. T˘ká-li se pojistná událost vûci umûlecké nebo historické ceny, sbírky, penûz, vkladní
nebo ‰ekové kníÏky, platební karty, ceniny, cenného papíru ãi obdobného dokumentu,
je poji‰Èovna povinna plnit nejv˘‰e do ãástky Kã 5.000,– na jednu vûc, sbírku,
penûÏní ãástku nebo zneuÏití cenného dokumentu.

Plnûní poji‰Èovny
âl. 2
Vzniklo-li poji‰tûnému právo na plnûní, je poji‰Èovna povinna vyplatit mu ãástku,
vypoãtenou podle dal‰ích ustanovení tûchto smluvních ujednání.
Právo na plnûní má poji‰tûn˘ do 15-dnÛ po skonãení ‰etﬁení, nutného ke zji‰tûní
rozsahu povinnosti plnit. NemÛÏe-li b˘t ‰etﬁení skonãeno do jednoho mûsíce od
prokázání vzniku a rozsahu pojistné události, je poji‰Èovna povinna poskytnout
poji‰tûnému na poÏádání pﬁimûﬁenou zálohu.
Je-li vypoãtená ãástka vy‰‰í neÏ sjednaná pojistná ãástka, je poji‰Èovna povinna
vyplatit poji‰tûnému nejv˘‰e sjednanou pojistnou ãástku.
Plnûní poji‰Èovny, které je omezeno pojistnou ãástkou podle odstavce 3 tohoto ãlánku, je poji‰Èovna oprávnûna sníÏit za podmínek uveden˘ch v obãanském zákoníku
a zákonu o pojistné smlouvû.
Vzniklo-li právo na plnûní z pojistné události, kterou byla postiÏena stavba, je poji‰Èovna
povinna vyplatit ãástku, která odpovídá pﬁemûﬁen˘m nákladÛm na opravu nebo
znovuzﬁízení této stavby. Za pﬁimûﬁen˘ náklad na opravu nebo znovuzﬁízení po‰kozené
stavby nebo její ãásti se povaÏuje náklad, vypoãten˘ poji‰Èovnou pﬁi respektování pravidel

Zvlá‰tní pﬁípady plnûní
âl. 3
1. Uãinil-li poji‰tûn˘ opatﬁení, která mohl vzhledem k okolnostem pﬁípadu povaÏovat za
nutná k odvrácení bezprostﬁednû hrozící pojistné události nebo ke zmírnûní jejich
následkÛ, je poji‰Èovna povinna poskytnout mu plnûní odpovídající nákladÛm, které na
takové opatﬁení poji‰tûn˘ vynaloÏil, byly-li úmûrné cenû zachraÀované poji‰tûné vûci.
2. Poji‰Èovna je povinna poskytnout plnûní odpovídající nákladÛm, které byl poji‰tûn˘
z dÛvodÛ bezpeãnostních, hygienick˘ch nebo z jiného veﬁejného zájmu povinen vynaloÏit
na odklizení zbytkÛ zachraÀované poji‰tûné vûci, která byla po‰kozena nebo zniãena
pojistnou událostí. To neplatí, jestliÏe se jedná o nároky na náhradu ‰kody tﬁetí osoby proti
poji‰tûnému.
3. Poji‰Èovna neposkytuje plnûní k úhradû nákladÛ vynaloÏen˘ch na obvyklou údrÏbu
nebo o‰etﬁování poji‰tûné vûci.
V Praze dne 26. 4. 2004
Ing. Antonín StibÛrek
pﬁedseda pﬁedstavenstva

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ dle VPPM 2004
Poji‰tûní pro pﬁípad odcizení vûci

1.

2.

3.

4.

Rozsah poji‰tûní
âl. 1
Z poji‰tûní pro pﬁípad odcizení vûci vzniká právo na plnûní, jestliÏe poji‰tûná vûc byla
odcizena zpÛsobem, pﬁi kterém pachatel pﬁekonal pﬁekáÏky nebo opatﬁení, chránící
vûc pﬁed odcizením (krádeÏ vloupáním) nebo pouÏil proti poji‰tûnému násilí nebo
pohrÛÏky bezprostﬁedního násilí (loupeÏné pﬁepadení).
Byly-li za podmínek, uveden˘ch v odst. 1), odcizeny peníze, klenoty, ceniny, vûci
umûlecké nebo historické hodnoty nebo vûci sbûratelského zájmu a jiné cennosti,
vzniká právo na plnûní jen, byly-li odcizeny:
a) loupeÏn˘m pﬁepadením,
b) krádeÏí z uzamãen˘ch schránek,
c) krádeÏí z uzamãen˘ch a jinak dostateãnû zaji‰tûn˘ch místností k bydlení,
d) krádeÏí ze zamãen˘ch a jinak dostateãnû zaji‰tûn˘ch prostor obytného domu.
Nebylo-li v pﬁípadû krádeÏe prokázáno pﬁekonání pﬁekáÏek, vzniká právo na plnûní
pouze tehdy, byl-li pachatel zji‰tûn podle pravomocného rozhodnutí, kter˘m bylo
ukonãeno trestní ﬁízení, vedené v souvislosti s odcizením poji‰tûné vûci, i kdyÏ
pachatel nebyl odsouzen.
Právo na plnûní také vzniká, dojde-li k po‰kození nebo zniãení stavebních souãástí
místnosti nebo po‰kození, zniãení schránek, jejichÏ obsah je poji‰tûn, které bylo
zpÛsobeno jednáním, smûﬁujícím k odcizení poji‰tûné vûci.

Plnûní poji‰Èovny
âl. 2
1. Vzniklo-li poji‰tûnému právo na plnûní, je poji‰Èovna povinna vyplatit mu ãástku
vypoãtenou podle dal‰ích ustanovení tûchto smluvních ujednání.
2. Právo na plnûní má poji‰tûn˘ do 15-dnÛ po skonãení ‰etﬁení, nutného ke zji‰tûní
rozsahu povinnosti plnit. NemÛÏe-li b˘t ‰etﬁení skonãeno do jednoho mûsíce od

prokázání vzniku a rozsahu pojistné události, je poji‰Èovna povinna poskytnout
poji‰tûnému pﬁimûﬁenou zálohu.
3. Vzniklo-li právo na plnûní z pojistné události ve smyslu odst. 4, ãl. 1 tûchto
smluvních ujednání, je poji‰Èovna povinna vyplatit ãástku, která odpovídá
pﬁimûﬁen˘m nákladÛm na opravu nebo znovupoﬁízení vûci. Za pﬁimûﬁen˘ náklad na
opravu nebo znovupoﬁízení se povaÏuje náklad vypoãten˘ poji‰Èovnou pﬁi
respektování pravidel stanoven˘ch právními pﬁedpisy s pﬁihlédnutím k obvyklé
cenové úrovni. Vypoãtenou ãástku sníÏí o cenu pﬁípadn˘ch upotﬁebiteln˘ch zbytkÛ
po‰kozené nebo zniãené vûci.
4. Do‰lo-li v souvislosti s jednáním pachatele, uveden˘m v odst. 1., ãl. 1, k po‰kození
movité vûci, je poji‰Èovna povinna uhradit poji‰tûnému pﬁimûﬁen˘ náklad na její
opravu, a to aÏ do v˘‰e, odpovídající cenû, kterou vûc mûla bezprostﬁednû pﬁed
pojistnou událostí. Byla-li vûc movitá po‰kozena tak, Ïe ji nelze opravou uvést do
pﬁede‰lého stavu, je poji‰Èovna povinna vyplatit ãástku ve v˘‰i ceny, kterou mûla vûc
bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí. Tuto ãástku sníÏí poji‰Èovna o cenu
pﬁípadn˘ch upotﬁebiteln˘ch zbytkÛ vûci.
5. Cenu, kterou mûla odcizená, po‰kozená nebo zniãená vûc pﬁed pojistnou událostí,
urãí poji‰Èovna nebo osoba poji‰Èovnou k tomu povûﬁená tak, Ïe od ceny nové vûci
stejného nebo podobného druhu a srovnateln˘ch vlastností, která platila v dobû
pojistné události, odeãte ãástku, vyjadﬁující opotﬁebení, pﬁípadnû jiné znehodnocení
poji‰tûné vûci, které vzniklo pﬁed pojistnou událostí. Nelze-li cenu urãit podle
cenov˘ch pﬁedpisÛ, urãí cenu odhadem poji‰Èovna nebo osoba k tomu povûﬁená.
V Praze dne 26. 4. 2004
Ing. Antonín StibÛrek
pﬁedseda pﬁedstavenstva

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ dle VPPO 2004
Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãana – vlastníka, drÏitele, správce nebo nájemce nemovitosti
1. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãana se vztahuje na rizika spojená
a) s vlastnictvím, drÏbou, nájmem nebo správou nemovitosti uvedené v pojistné
smlouvû,
b) s vlastnictvím a provozem zaﬁízení v domû urãeném pro nájemníky.
2. Spolupoji‰tûn˘mi jsou
osoby povûﬁené poji‰tûn˘m ãi‰tûním a údrÏbou chodníkÛ, schodi‰È, chodeb
a prostranství patﬁících k nemovitosti uvedené v pojistné smlouvû, pokud jde o jejich
obãanskoprávní odpovûdnosti za ‰kody zpÛsobené tﬁetím osobám jejich jednáním pﬁi
této ãinosti.
3. Pojistná ochrana a pojistné ãástky jsou nejvy‰‰ím limitem pojistného plnûní u
‰kody na zdraví
1 000 000,– Kã
‰kody na vûcech
1 500 000,– Kã
‰kody finanãní
100 000,– Kã
4. Pojistné sazby u nemovitostí (stanovené dle zastavûné plochy prvního nadzemního podlaÏí nebo poãtu podlaÏí)
a) do 135 m2 vãetnû
380,– Kã
b) více jak 135 m2
1 000,– Kã
více jak 200 m2
2 000,– Kã
více jak 300 m2
3 000,– Kã
4 000,– Kã
více jak 400 m2
více jak 500 m2
5 000,– Kã
za kaÏdé dal‰í nadzemní podlaÏí pﬁedmûtného objektu vãetnû podkroví,
pokud pﬁesahuje 2/3 podlahové plochy spodního nadzemního podlaÏí 1 000,– Kã
5. V˘luky z poji‰tûní
1. Poji‰tûní se nevztahuje na odpovûdnost poji‰tûného za ‰kodu:
a) zpÛsobenou úmyslnû,
b) uznanou nad rámec stanoven˘ právními pﬁedpisy,
c) za nesplnûní povinnosti k odvrácení ‰kody,
d) zpÛsobenou provozem motorov˘ch vozidel,
e) vzniklou zavedením ‰kodliv˘ch látek do vody nebo jin˘m vûdom˘m
pÛsobením na vodu s v˘jimkou odpovûdnosti poji‰tûného za ‰kodu na vûcech
(vãetnû ‰kody finanãní) vzniklou pﬁímo nebo nepﬁímo v dÛsledku zmûn
fyzikálních, chemick˘ch nebo biologick˘ch vlastností vody,
f) odkapáváním nebo únikem olejÛ, nafty nebo jin˘ch kapalin z nádob nebo
nádrÏí,
g) pﬁímo nebo nepﬁímo zpÛsobenou v dÛsledku váleãn˘ch událostí, vzpoury,
povstání nebo jin˘ch hromadn˘ch násiln˘ch nepokojÛ, stávky, v˘luky,
teroristick˘ch aktÛ (tj. násiln˘ch jednání motivovan˘ch politicky, rasovû,
sociálnû, ideologicky nebo náboÏensky), zásahu státní nebo úﬁední moci nebo
Ïiveln˘ch událostí,
h) zpÛsobenou i z nedbalosti jiného zavleãením nebo roz‰íﬁením nakaÏlivé
choroby lidí, zvíﬁat nebo rostlin,
i) pÛsobením teplot, plynÛ, par, vlhkosti, popílku, kouﬁe, záﬁením v‰eho druhu,
odpadÛ v‰eho druhu, zneãi‰tûním vod, nedo‰lo-li ke ‰kodû v dÛsledku nenadálé
poruchy ochranného zaﬁízení,
j) zpÛsobenou na Ïivotním prostﬁedí,

k) zpÛsobenou jadernou energií, formaldehydem, azbestem.
2. Poji‰tûní se nevztahuje na odpovûdnost podnikatele za ‰kodu vzniklou jeho
pracovníkovi pﬁi plnûní pracovních úkolÛ nebo v pﬁímé souvislosti s ním a na
odpovûdnost za v˘robek.
3. Není-li ve smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se dále nevztahuje na odpovûdnost:
a) vzniklou pﬁi plnûní pracovních úkolÛ v pracovnû právních vztazích (povinnosti
ãlena druÏstva) nebo v pﬁímé souvislosti s ním,
b) zpÛsobenou provozem letadla, motorového plavidla nebo windsurfingu,
c) na vûcech, které poji‰tûn˘ dal jinému, pokud ke ‰kodû do‰lo proto, Ïe dodané
vûci byly vadné jakosti, a na vûcech, na kter˘ch poji‰tûn˘ provádûl objednanou
ãinnost, pokud ke ‰kodû do‰lo proto, Ïe tato ãinnost byla vadnû provedena,
d) zpÛsobenou na vûcech, které:
– nejsou ve vlastnictví poji‰tûného, které v‰ak poji‰tûn˘ oprávnûnû uÏívá,
dojde-li k jejich po‰kození, zniãení nebo odcizení,
– nejsou ve vlastnictví poji‰tûného, které v‰ak pﬁevzal za úãelem zpracování,
opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnûní nebo poskytnutí odborné
pomoci, dojde-li k jejich po‰kození, zniãení nebo odcizení,
– poji‰tûn˘ pﬁepravuje dopravním prostﬁedkem provozovan˘m ve vlastní reÏii
mimo rámec pﬁepravních smluv,
e) na vûcech vypl˘vajících z pﬁepravních smluv, dojde-li k jejich po‰kození nebo
zniãení.
4. Pﬁi pojistné události nevzniká poji‰Èovnû povinnost poskytnout za poji‰tûného
plnûní v pﬁípadû ‰kody:
a) za kterou poji‰tûn˘ odpovídá svému manÏelu nebo pﬁíbuzn˘m v ﬁadû pﬁímé
nebo osobám, které s ním Ïijí ve spoleãné domácnosti nebo spolupoji‰tûn˘m
osobám,
b) kterou by jinak byl povinen uhradit, av‰ak poji‰tûn˘ bez souhlasu a vûdomí
nevznesl námitku promlãení, nebo uzavﬁel dohodu o narovnání nebo soudní
smír,
c) na jejíÏ úhradu byl nárok po právu promlãen a poji‰tûn˘ pﬁesto se zavázal ji
uhradit,
d) na vûcech, za které poji‰tûn˘ odpovídá v dÛsledku pozvolného pÛsobení
teploty, plynÛ, vhlkosti, par, usazenin (kouﬁ, rez, prach, apod.), odpadních vod,
tvoﬁení houby, klesání pÛdy a na ní umístûného zaﬁízení nebo jeho ãásti, sesuvu
pÛdy, otﬁesÛ v dÛsledku demoliãních prací, v dÛsledku záplavy stojat˘mi nebo
volnû tekoucími vodami,
e) na lukách, stromech, zahradních, polních i lesních kulturách, kterou zpÛsobila
pﬁi pastvû zvíﬁata, a ‰kody zpÛsobené volnû Ïijící zvûﬁí,
f) na nemovitosti (jejím pﬁíslu‰enství), kterou poji‰tûn˘ uÏívá protiprávnû,
g) za kterou poji‰tûn˘ odpovídá v dÛsledku aktivní závodní úãasti na dostizích,
závodech a sportovních podnicích v‰eho druhu, jakoÏ i na pﬁípravû k nim.
h) za kterou poji‰tûn˘ odpovídá následkem toho, Ïe strpûl poru‰ení jemu
uloÏen˘ch povinností ze strany tﬁetích osob.
V Praze dne 26. 4. 2004
Ing. Antonín StibÛrek
pﬁedseda pﬁedstavenstva

Klid a bezpečí
pro Vaši rodinu
Vám zajistí
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